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 وزارة القوى العاملة والهجرة
 اإلدارة العامة للتشغٌل بالداخل

 مدٌنة نصر -شارع ٌوسف عباس  3

 55390322فاكس/ -ت

 
 
 

 تارجت جروب ) مطاعم وكافترٌات(
 مصر الجدٌدة –أ شارع السباق 3

 أمام المٌرالند
 5952303الرقم التؤمٌنً/ 

 99512255222-99513999252ت/
9-9555299099 

محمد جمعة  –ٌاسر محً سئول / المدٌر الم
 عبد الكرٌم

eg.com-Mouhamed.gomaa@target 
eg.com-Yasser.mohy@target 

 عدد
 سنوات 2خبرة  –مدٌر مطعم   29

 سنة 32:  52السن:       
 جنٌه 2299لراتب: ا       
 سنوات 3خبرة  –مساعد مدٌر  999
 سنة 32:  55السن:        
 جنٌه  5299الراتب:        

 الشروط: مإهل عالً 
 خبرة سنة –كابتن أوردر   299
 خبرة سنة -وٌتر  299

 جنٌه 9299الراتب: 
 عامل مطعم  299
 رخصة درجة ثانٌة –سائق   29
 جنٌه5999-سنوات  2خبرة      
 متوسط -روط: مإهل عالً الش

 جنٌه 9299 –عامل نظافة  299
 ستٌوارد  299
 عامل بوفٌه 529

 عامل مخازن 399
 جنٌه 9329الراتب: 

 سنة 29:  95الشروط: السن: 
 الشروط العامة: من أبناء 

 القلٌوبٌة ( –الجٌزة  –) القاهرة     
 المزاٌا: ٌوجد حوافز + تٌبس

 تؤمٌن صحً واجتماعً -        
 

 شركة برٌجو لألغذٌة
 شارع خالد بن الولٌد 3

   - HSBCمساكن شٌراتون  أعلى بنك  
 الدور السادس

 5505919الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ ا. وائل حسن

 99990293529-99552515353ت/
 99959532151-99991390333ت/

 عدد
 عضو فرٌق تجهٌز وجبات   999
 ال ٌقل عن مإهل متوسط   -       

 ساعات 0العمل  -       
 جنٌه 9229:9399  الراتب:       
 عامل إنتاج   29

 سنة 50:90السن:       
 جنٌه 9599 الراتب:      
  عامل مخازن  59

 جنٌه 9299:9599 الراتب:      
 سنة 33:90السن:       

 ساعات  5الشروط: العمل : 
 تؤمٌن طبً واجتماعً  -المزاٌا:
 ه وجبه ٌومٌ -        
 توفٌر سكن للمغتربٌن  -        
 حوافز شهرٌة  -        

 

 شركة درع لخدمات األمن 
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متفرع من سانت  –عثمان بن عفان  952
بجوار الكلٌة  –مصر الجدٌدة  –فاتٌما 

 الحربٌة
 31395الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ أ. عمرو حمزاوي
 51122229-99932230122ت/

 عدد
 متوسط -ل عالً مإه -فرد أمن  299
 سنة  32:  55السن:        
 جنٌه  9399الراتب:        
 طلبة  -مإهل متوسط  –فرد أمن  599
 جنٌه 9399 –سنة  32:  90السن:       

 العمل بالتجمع الخامس  -الشروط:
 ساعات 5العمل  -          

 للعمل   -ال ٌشترط مإهل  –فرد أمن   599
 مدٌنة نصر –بالتجمع الخامس         
 سنة  29:  90 -ساعة  95العمل  -        
 جنٌه  9399الراتب: 

 

 المنزلٌةلألدوات  –مصنع نوفال 
 مدٌنة بدر

 9353030الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ حسام الطوخً

 99992155155ت/

 عدد
 مإهل متوسط  -عامل إنتاج   999
 جنٌه 9599 -من الجنسٌن      
 عامل خدمات   92
 % لذوي االحتٌاجات الخاصة 2نسبة  - 

كاملة وفٌها  ٌجب إحضار مصوغات التعٌٌن
 لفٌش الجنائً ا -الموقف من صورة  -
 كعب العمل -
 ( 2x3شخصٌة )  صورة  5عدد -
 

 دٌورافٌت اٌجٌبت
 لصناعة األدوات الصحٌة  

 بدر –المنطقة الصناعٌة الثانٌه 
 51،53،52قطعة 

 9335915الرقم التؤمٌنً/ 
 ٌر المسئول/ عمرو قطريالمد

 99999150290-99999150922ت/

 عدد
 مإهل متوسط –عامل إنتاج   39

 جنٌه 9599 الراتب      
 % لذوي االحتٌاجات الخاصة 2  -عامل  39
 إنتاجعامل   92
 فنً إنتاج  92
 فنً صٌانة    3

 : مإهل متوسط الشروط
 سنة 39: ال ٌزٌد عن السن           

 ابلة: حسب المقالراتب
 تؤمٌن صحً واجتماعً -:المزاٌا
 بولٌصة تؤمٌن علً الحٌاة -         

 توفٌر سكن للمغتربٌن  -
 جمٌع المحافظاتلتوفٌر وسٌلة مواصالت  -
 

 مجموعة كونتاكت جروب
 ومواد البناء التكمٌلٌة للصناعات

 العاشر من رمضان 
 المنطقة الصناعٌة الثانٌة 

 9192335الرقم التؤمٌنً/ 
 المسئول/ احمد حسٌن المدٌر
 99952323012ت/

 عدد
 جنٌه 9229:9329 -عامل إنتاج  999
 فنً صٌانة مٌكانٌكا) هٌدرولٌك(   92
 فنً كهرباء كنترول   99
 جنٌه 3999:9299الراتب:  

 فنً إنتاج    52
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 سائق كالرك رخصة معدات       99
 خبرة سنة –كهربائً سٌارات    2

 الشروط : مإهل متوسط
 األقلنتان علً خبرة: س

 مإهل فوق المتوسط  -فنً معمل  59
 خبرة سنة -     

 جنٌه 5299:9299الراتب:  
 بكالورٌوس  -مهندس كهرباء   9

 خبرة سنة -هندسة كهرباء     
 جنٌه 3299:5999 الراتب:     

 سنة 32:95السن: الشروط العامة: 
 توفٌر سكن للمغتربٌن  -المزاٌا: 
 حوافز شهرٌة  -ة وجبه غذائٌ -         
 ٌومٌن أجازة  -بدل انتقال  -         
 )جمعة وسبت( -         

 

 دومٌنٌك للخدمات البحرٌة
 أمامالدور الخامس  –عمارة المساجرٌة 
 بورسعٌد -المعدٌة 

 5999955الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ مصطفً حسٌن

 99922225155 -9333333191ت/
9999359953 

 عدد
 لحامفنً   29
 براد فنً  29

 سنوات 2الشروط : خبرة 
 جنٌه 2999:9299الراتب: 
 مساعد فنً   999
 عامل عادي   999

 جنٌه 5999:9329الراتب: 
 جنٌه 3999:9299 -بحري    59
 سائق معدات   39
 سائق درجة أولً    59

 جنٌه 2999:2999الراتب: 

 الشروط: مإهل متوسط
 توفٌر سكن للمغتربٌن  -المزاٌا: 
         تؤمٌن اجتماعً - توفٌر مواصالت -         
 توفٌر سكن للمغتربٌن  -         

 

 الشٌف سرحان
 نجٌب محفوظ  ارعش 95

 مدٌنة نصر –عباس العقاد 
 وندرالند أمام

 5930225الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ هانً محمد محمود

 99952399291ت/

 عدد
 شٌف شرقً سخن  29

 جنٌه 5999:9299 الراتب:      
 جنٌه 5929:9529 - شٌف مشوٌات  29

 سنوات 3خبرة  –الشروط:
 جنٌه 9299:9599 -مساعد شٌف   999
 جنٌه 9199:9299   - بارسٌا   59

 إعدادٌة أو المإهل ال ٌقل عن  الشروط:
 جنٌه 9599:9299  -وٌتر   39
 جنٌه 9299:9999 -مساعد وٌتر  29

 وسط مت المإهل ال ٌقل عن  الشروط:
 جنٌه 9299:9999  -استٌوارد  999

 سنة 29:55السن: الشروط العامة :
 من أبناء القاهرة والمنصورة  -               

 وجبات -بدل سفر -سكن للمغتربٌن  :المزاٌا 
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 ٌوروتكس 
 للمالبس الجاهزة

 بورسعٌد لالستثمارالمنطقة الحرة 
 9000532الرقم التؤمٌنً/ 

 3152503/933-99901999353ت/
3152502/933 

 المدٌر المسئول / محمد احمد شوقً

 عدد
 مإهل متوسط  -عامل حٌاكة   299

 من الجنسٌن   -        
 سنة 95السن: ال ٌقل عن 

 الراتب: حسب الكفاءة
 بدل مواصالت  -ؤمٌن صحً ت -المزاٌا: 
 بدل سكن  أو توفٌر سكن -         
 وجبات التدرٌب بؤجر  -        

 

 الحسن والحسٌنمجموعة 
 المنطقة الصناعٌة جنوب  بورسعٌد

 الحوض السمكً
 5533959الرقم التؤمٌنً/ 

 99595539953ت/
 المدٌر المسئول / محمد رمضان

 عدد
 بكالورٌوس تجارة –محاسب    2

 سنوات 3خبرة       
 بكالورٌوس هندسة -مهندس جودة     2

 متوسط -مإهل عالً  -سائق   99
 ثالثة - ةثانٌ - ىرخصة أول       

 الراتب: حسب المقابلة          
 مإهل متوسط –عامل إنتاج  999

 جنٌه  9299الراتب: 
 توفٌر سكن للمغتربٌن  -المزاٌا:
 وجبات ٌومٌة -        
 تؤمٌن صحً واجتماعً  -        

 

 السوٌسرٌة للمالبس الجاهزة
 A1المنطقة الصناعٌة الثالثة 
 العاشر من رمضان

 153052ؤمٌنً/ الرقم الت
 992299335ت/

99933912299 
 المدٌر المسئول / محمد السٌد محمد 

 عدد
 مإهل عالً  –مراقب جودة  999
 جنٌه 5999:9299 الراتب:       
 بكالورٌوس  -مهندس إنتاج    59

 جنٌه 5999 -فنون تطبٌقٌة         
 بدون -مإهل  -عامل إنتاج  9999
 ٌهجن 5999:9299 الراتب:         
 من الجنسٌن -الشروط:
 سنة 29:95السن:  -          
 توفٌر سكن للمغتربٌن -المزاٌا:

 دار حضانة لألمهات  -        
 حوافز شهرٌة  -        
 تؤمٌن طبً واجتماعً  -        
 نقابة خاصة للعاملٌن  -        
 مكافآت –توفٌر وسٌلة مواصالت  -        

 

 شركة النٌل
 الطبٌةدمات لتسوٌق الخ 

 فرع ملوي شارع مصطفً كامل
 19939/2910الرقم التؤمٌنً/ 

 99953909232-99923995095ت/
 المدٌر المسئول/ عالء ماهر رٌاض

 عدد
 من الجنسٌن  -ممثل عالقات عامة   39
 مشرف  29
 مدٌر تنفٌذي  99

 متوسط –الشروط: مإهل عالً 
 سنة 95السن: ال ٌقل عن  -           
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 أبو قرقاص -دٌرمواس  -ملوي العمل فً 
 مكافآت   -المزاٌا: حوافز 

 الراتب: حسب المقابلة + بدل انتقال 
 
 
 
 

 هٌومان دٌفلوبمنت
 ةمنٌللخدمات األ 

الحً المتمٌز   -أكتوبر  3مدٌنة  -الجٌزة 
 05فٌال  - عبد المنعم رٌاض ارعش

 5352150الرقم التؤمٌنً/ 
 99929591929-99995939355ت/

 مسئول / محمد حسن حسٌنالمدٌر ال

 عدد
 أخصائً سالمة وصحة مهنٌة  59
 سنوات 3خبرة  –مإهل عالً      

 الراتب: حسب المقابلة 
 من أعمال إدارٌةأفرد   399
 جنٌه  9199:9219الراتب:        
 خبرة سنتان - من إداريأمشرف  52
 جنٌه 5999 الراتب:     
 خبرة سنتان -من صناعً فرد أ 93
 تب: حسب المقابلةالرا     
 سائق رخصة ثالثة    2

 سائق معدات شوكة 99
 جنٌه 5999الراتب: 

 من خالل المقابلة –فنً صٌانة  92
 متوسط  -فوق المتوسط  -الشروط: عالً 

 سنة 22:95السن:             
 سكن للمغتربٌن -توفٌر وجبة  -المزاٌا: 
 تؤمٌن صحً واجتماعً  -         
 سنوٌة ثابتة  زٌادة -         
 زٌادة نصف سنوٌة للمتمٌزٌن  -         

 

 فندق ام جً نفرتٌتً
 المنٌا  –شارع كورنٌش النٌل 

 535125الرقم التؤمٌنً/ 
 5329292/953-99995225251ت/

 المدٌر المسئول / مصطفً ٌاسٌن علً

 عدد
 مإهل عالً –موظف استقبال    2
 منفرد أ   2

 وٌتر بالمطعم 92
 متوسط الشروط : مإهل

 استٌوارد ) عامل تجهٌز(   3
 إشراف داخلً ) عامل نظافة(    2

 من أبناء المنٌا  –بدون  –الشروط: مإهل 
 % خدمة 95-تؤمٌن علً العاملٌن  -المزاٌا:
 شهور 3ٌادة الراتب بعد ز -         

 الراتب: حسب المقابلة
 

 مصر أوتسوكا
 للمستحضرات الطبٌة  

  3بلوك  – المصنع: العاشر من رمضان
 299930/992-2299999ت/

 شارع جعفر الصدٌق  5اإلدارة : 
 الدور الثالث  -من شارع الطٌران 

 مدٌنة نصر 
 ا. أشرف محمدالمدٌر المسئول/ 

-52992555-52992922ت/ 
55329599 

 عدد
 مشغل فنً   99
 فنً تشغٌل  99
 عامل نظافة     5

 جنٌه 9599الراتب:
 فنً صٌانة مٌكانٌكٌة    5
 فنً صٌانة كهربائٌة    5

 جنٌه 9599الراتب: 
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 اسكو لتصنٌع الكربونات والكٌماوٌات
 شرق النٌل –الطاهرة الشرقٌة 

 المنٌا -المنطقة الصناعٌة   
 5525399الرقم التؤمٌنً/ 

 99995223055ت/
 المدٌر المسئول / محمد أبو العنٌن

 عدد
 مهندس كهرباء   2
 مهندس مٌكانٌكا   2

 ورٌوس هندسةالشروط : بكال
 سائق كالرك   3
 فنً صٌانة كهرباء   2

 فنً صٌانة مٌكانٌكٌة 95
 الشروط : مإهل متوسط

    إعدادٌة  -مإهل متوسط  -عامل تعبئة  99
 ابتدائٌة  -     
 : تؤمٌن اجتماعً وصحً االمزاٌ

 الراتب: حسب الخبرة
 

 رض الخٌرأشركة 
 للتوزٌع والتجارة 

 نٌل كورنٌش ال -شارع الحرٌة  5
 المنٌا  -الدور الثالث 
 5132292الرقم التؤمٌنً/ 

 99905153551ت/
 المدٌر المسئول/ حسام سلٌمان

 عدد
         ٌطري ببكالورٌوس طب  -طبٌب بٌطري  99
 خبرة ال تقل عن سنتان -     

 جنٌه 5999الراتب: 
 توفٌر سكن للمغتربٌن  -المزاٌا: 
  ةوجب -عمولة  -         

 سٌناء  –الوادي  –سٌوط أ المحافظات:
 

 اٌمٌا دٌنٌم
 لصناعة المالبس الجاهزة 

 بٌاض العرب المنطقة الصناعٌة  
 بنً سوٌف – 22قطعة 

 5133225الرقم التؤمٌنً/ 
 99991913119ت/

 المدٌر المسئول / ندٌم حسن سوٌد

 عدد
 مإهل متوسط صناعً -عامل إنتاج   12
 سنوات 2:3خبرة:  -من الجنسٌن  -      
 راتب: حسب الخبرةال

 تؤمٌن صحً واجتماعً  - المزاٌا:
 توفٌر مواصالت  – ةتوفٌر وجب -         
 سكن للمغتربٌن  -         

 

 النجم الساطع ٌونٌلفر 
 ةمنتجات العناٌة الشخصٌة والمنزلٌل

 المنٌا -مصنع الغزل والنسٌج 
 5130233الرقم التؤمٌنً/ 

 99952552552-99999909350ت/
 لمسئول / انور عطا عبد الرحمنالمدٌر ا

 عدد
 مإهل عالً  –مندوب مبٌعات  399
 سنة 29:59السن :  -متوسط  -      
 كل بضائع ٌتروس هن ٌكون لدٌأ -      
 ٌفضل من أبناء المنٌا ومراكزها -      

 جنٌه 5599:9199الراتب: 
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 سٌرامٌك وبورسلٌنا البوتٌه 
 بولونٌا –ستار  –صوفٌا  –ماجستٌك 
 عاشر من رمضان ال

 A3المنطقة الصناعٌة الثالثة 
 92،92،93،95 ةقطع 

 9021929الرقم التؤمٌنً/ 
 99553203399-992330991ت/

99553123929 
 المدٌر المسئول / تامر سعٌد السٌد

 عدد
 مإهل متوسط  صناعً  –فنً إنتاج   29

 تجاري -      
 مإهل متوسط صناعً –فنً تشغٌل   29
 عامل  29

 سنة 50:95السن:  الشروط:
 جنٌه  9299:9599الراتب: 

 الشروط: الموقف من التجنٌد
 تؤمٌن صحً واجتماعً  -المزاٌا:
توفٌر وسٌلة مواصالت لجمٌع  -        

 بدل خبرة سنتان -المحافظات 
 

 دولفن للمالبس الجاهزة
 بورسعٌد - لالستثمارالمنطقة الحرة 

 012525الرقم التؤمٌنً/ 
 99992229102-99552321212ت/

9333135599 
 المدٌر المسئول / محمد احمد البحٌري

 عدد
 جنٌه  9199:9929 -عامل حٌاكة   599
 جنٌه      129 -عامل تدرٌب   999

  ٌجٌد القراءة والكتابة -: الشروط
 من الجنسٌن -          
 سنة 52:95السن:  -         
 جنٌه 929بدل سكن  -المزاٌا: 
 ً واجتماعًتؤمٌن صح -         

 مزاٌا نقدٌة  –مزاٌا عٌنٌة  -         
 أرباح سنوٌة  -         

 

 شركة اٌمك بونٌتد لألدوٌة
 القلٌوبٌة -قطعة د المنطقة الصناعٌة  99

 59229222الرقم التؤمٌنً / 
 55322259ت/ 

 المدٌر المسئول / دعاء نبٌل

 عدد
 بكالورٌوس صٌدلة  –صٌدلً إنتاج    5

 خبرة سنه -    
 جنٌه  9299       

  –مإهل عالً  –فنً إنتاج    3
   سنوات 2:3خبرة : –متوسط      

 جنٌه 9999الراتب: 
 مإهل متوسط –عاملة تكلٌف   99

 سنوات 3خبرة  -       
 ٌقرأ وٌكتب –عامل خدمات    5
   ذوي االحتٌاجات ل % 2 عامل نسبة الـ    3

 جمٌع المإهالت -الخاصة      
  الجنسٌن من  -     

 الراتب: حسب الخبرة 
 

 بت فودز جروب ٌاٌج
 للصناعات الغذائٌة 

 قوٌسنا  - المركز الرئٌسً
 المنطقة الصناعٌة

 9259329الرقم التؤمٌنً/ 
 99552121999ت/ 

 90352الخط الساخن/
 المدٌر المسئول / خالد إبراهٌم إبراهٌم

Email:kh.ibrahem@egyptfoodsgroup.com 

 عدد
 مإهل عالً  –مبٌعات مندوب  999
    سنة 32ال ٌزٌد عن  –متوسط  -       
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 جنٌه 5299عمولة  جنٌه + 9599الراتب: 
 الشروط: رخصة قٌادة مهنٌه أو خاصة

  

 المركز العربً التجاري
 خلف مدٌرٌة األمن –بنها 

 الدور الثانً –أبراج األمل 
 5239553الرقم التؤمٌنً / 

 99599959999ت/ 
 / إٌهاب محمد حسنً المدٌر المسئول

 عدد
 جنٌه 9299  -مندوب تسوٌق   929
 مندوب تسوٌق ببنها  929
 جنٌه  5999 : 9299 الراتب:        

 اعتبارا من الشهر الرابع         
 من الجنسٌن  -: جمٌع المإهالت الشروط

 فنً إنتاج بالمصنع بالعاشر  52
 جنٌه 9399 -مإهل متوسط   -      

 إقامة للمغتربٌن  -وجبه  توفٌر -المزاٌا:
 وسٌلة مواصالت  -         

 

 دٌلوكس
 لألثاثات المعدنٌة والخشبٌة 

 العبور  –مصنع الخانكة 
 الجدٌدة النزهةمعرض             

 5959551الرقم التؤمٌنً / 
 99550599225-99559925293ت/ 

 المدٌر المسئول / محمد محمود عبد الكرٌم

 عدد
 العمل بمعرض النزهة

 مهندس مكتب فنً    5
 بائع أثاث مكتبً    2

 سنوات 3خبرة   الشروط:
 جنٌه 9599الراتب: 

 جنٌه 9299 –أمٌن مخزن    9
 سنوات 3خبرة  الشروط:

 : مإهل عالًالعامةالشروط 
 سنة 32:52السن :           

 
 العمل بمصنع العبور

 مهندس إنتاج أثاث خشبً  9
 جنٌه 5999 –بكالورٌوس هندسة   
 سنوات 2خبرة  -    
 جارة وتشغٌل ماكٌناتنفنً   2
 نجار تجمٌع  2

 سنوات  3خبرة الشروط: 
 جنٌه 9299الراتب : 

 جنٌه  9399 -عامل إنتاج   2
 الشروط: مإهل متوسط 

 سنة 32:95السن:         
 العمل بمصنع الخانكة

 مراقب جودة   3
 أمٌن مخزن  9

 جنٌه 9299الراتب: 
 جنٌه 5999 –مدٌر مخزن   9
 جنٌه 9599 - مهندس مكتب فنً  9

 الشروط: مإهل عالً
 جنٌه 9599 -من فرد أ   5

 جنٌه  9529 –عامل إنتاج   99
 الشروط: مإهل متوسط

 جنٌه 9299 -منجد أثاث مكتب    2
 جنٌه 9299 -لحام   2
 ةثانٌ – ىرخصة أول -سائق   5

 جنٌه  9599 الراتب:     
 سنة  32:95: السنالشروط العامة: 
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 الوطنٌةالشركة 
 المنسوجات  باغةلصناعة وص 

  93993ب  1،3قطعة رقم 
 القلٌوبٌة -العبور

 5909213الرقم التؤمٌنً / 
 99995922292-99999222295ت/ 

 عبد المنعم المدٌر المسئول/ اشرف علً

 عدد
 عامل صباغة  99
 طباعةعامل   99
 عامل تحضٌر  99
 مخزن أمٌن    2

 مخزنعامل   99
 عامل نسٌج  92

 الشروط: من الجنسٌن 
 سنة 22:95السن: 
 جنٌه 9299الراتب: 

 المزاٌا: توفٌر تؤمٌن اجتماعً وصحً 
 سكن للمغتربٌن -وجبه  -        

 الغذائٌةالدولٌةللصناعات 
 المنطقة الصناعٌة األولً  –العبور 

 محطة أبو غالً
 99999933502ت/ 

 ٌنأمالمدٌر المسئول / مصطفً سٌد 

 عدد
 من فرد أ  99

 مإهل متوسط -      
 تحضٌر وتجهٌز –عضو فرٌق   52
 عامل إنتاج  92

 مإهل متوسط إعدادٌة -الشروط: 
 مإهل ابتدائٌة  –عامل نظافة  99

 جنٌه 9529الراتب: 
 مإهل متوسط  –سائق رخصة ثانٌة   2
 حسب المقابلة  الراتب:   
 

 مطاعم سٌد حنفً
 وٌة الحمراءالزا -شارع بورسعٌد  29

 برج العبد
 99991910329ت/ 

 المدٌر المسئول / محمد صالح

 عدد
 جنٌه 9399 –عضو فرٌق   29
 ٌوم عمل 53 –مساعد شٌف   29
 جنٌه 9599:9239 الراتب: 

 مإهل عالً –كاشٌر   99
 ٌوم عمل  39 -      
 جنٌه 9299 الراتب:     

 

 ولعتٌنسلسلة مطاعم 
 مدٌنة نصر –جنٌنة مول 

 99992913333ت/ 
 المدٌر المسئول / محمد رشٌد 

 عدد
  مطبخ ( –) كاشٌر  عضو فرٌق 999
 فوق المتوسط  –عالً مإهل       
 سنة 39:  95السن:  –متوسط  -      

 حافز 999+ 9599الراتب: 
 سكن للمغتربٌن  -المزاٌا: 
 بدل انتقال -وجبات  -         

 

 للتنددغش 
 ةالخانك –شارع ٌولٌو القلج  53

 99902299292-99555990559ت/ 
  المدٌر المسئول / احمد عبد المقصود

 عدد
 فنً سروجً   5
 فنً زجاج   3
 فنً دهانات   3

 عامل تركٌبات 99
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 نجار   3
 سباك   3

 سنة 32:90السن: 
 جنٌه 099الراتب: 

  

 شركة المخابز الحدٌثة
 الفٌصل للصناعات الغذائٌة

 ىولالمنطقة الصناعٌة األ –العبور 
 99990332551ت/ 

 المدٌر المسئول / محمد سمٌر 

 عدد
 فنً كهرباء بور  99
 فنً مٌكانٌكا بور  99
 فنً صٌانة سٌارات 99

 الشروط: مإهل متوسط 
 جنٌه  9999 –عامل إنتاج  999
 سائق رخصة ثانٌه    29

 بدون -الشروط: مإهل متوسط 
 جنٌه  9599 :الراتب

 

 شركة جالس
 للمالبس الجاهزة 

 شبرا الخٌمة –رع المنتصر شا 3
 9225221المدٌر المسئول / 

 22139509-22190335ت/ 
 المدٌر المسئول / جمال عبد المفتاح 

  99992593025ت/

 عدد
 عامل إنتاج   399
 عامل مكواة  29
 عامل تشطٌب  29

 متوسط –الشروط: مإهل فوق المتوسط 
 من الجنسٌن –إعدادٌة  -           
 جنٌه  9999:529الراتب: 

 

 رٌدمار
 للخدمات البحرٌة واللوجستٌة 

 الدور الثانً  –الحسن أبو برج 
 سبتمبر 92تقاطع شارع  2شقة رقم 

 بورسعٌد –بورفإاد  –مع شارع الجزائر 
 5225315الرقم التؤمٌنً / 

 9959595939-3255923/933ت/ 
 المدٌر المسئول/ حمدي عٌاد اسكندر

 عدد
 جنٌه 5599 –مهندس مٌكانٌكً   3

 جنٌه 5999 –مهندس تنظٌم  59
 جنٌه 5999 -مهندس كهرباء   2

 الشروط: بكالورٌوس هندسة
 ثالثة –ثانٌة  - ىسائق رخصة أول  59
 جنٌه 5299:5999 الراتب: 

 سائق معدات ) شوكة (  39
 لحام            99
 لحام برادة  99
 تبرٌد وتكٌٌف  99

توفٌر سكن  –المزاٌا: تؤمٌن اجتماعً 
 وسٌلة مواصالت  –ٌن للمغترب
 جنٌه  5999الراتب: 

 

 شركة سمارت
 للمالبس الجاهزة 

 المنطقة الصناعٌة الثانٌة )االستثمار(
 بور سعٌد  -ضواحً 

 5921322الرقم التؤمٌنً / 
 99551919555-312233/933ت/ 

 المدٌر المسئول/ محمد إبراهٌم محمد

 عدد
 متوسط  –مإهل عالً  –جودة   92
 عامل حٌاكة  29

 خبرة سنةالشروط: 
 عامل تشطٌب 59
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 سنوات 3خبرة  –صٌانة    5
 متوسط  –الشروط: مإهل فوق المتوسط 

 مإهل متوسط –مساعد حٌاكة  39
 عامل خدمات   2

 الشروط العامة: من الجنسٌن
 المزاٌا: تؤمٌن صحً واجتماعً 

 بدل انتقال  –بدل وجبة  –صرف بدل سكن 
 

 سوفت روز انترناشٌونال
 لصناعات المتوسطةمنطقة ا

 بنً سوٌف –بٌاض العرب  
 5293223الرقم التؤمٌنً / 

 99991103025-99593333329ت/ 
 المدٌر المسئول / محمد جمال

 عدد
 مهندس مٌكانٌكا إنتاج   5
 مهندس كهرباء   9
 محاسب   3
 مشرف   2

 الشروط: مإهل عالً
 مإهل عالً  –مندوب مبٌعات   99
 فوق المتوسط  -      
 فنً كهرباء   5

 عامل إنتاج 99
 الشروط: مإهل فوق المتوسط 

 ثالثة  - ةثانٌ - ىسائق رخصة أول  3
 متوسط  -مإهل فوق المتوسط     
 سنوات 3خبرة  -   

 سنة 39:59السن: 
 تؤمٌن صحً واجتماعً  -المزاٌا:
 سكن للمغتربٌن  -عالوات  -        
 ٌفضل أبناء المنٌا والسوٌس -        
 ب: حسب الخبرةالرات

 
 

 كارفور
 الغربٌة –أول طرٌق طنطا المحلة 

 5533393الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ مصطفى رزق

 99935505302ت/ 

 عدد
 كاشٌر    2
 بائع أجهزة كهربائٌة    3

 سنة  3:9خبرة  –الشروط: مإهل عالً 
 مإهل متوسط  –بائع    3

 سنة  39:59الشروط العامة:السن 
 من الجنسٌن  -               
 جنٌه 9299الراتب:

 

 
 المقابلة ٌومً: الثالثاء ، األربعاء

 من كل أسبوع
 م 2ص :  99من الساعة 

 

 شركة ترٌكو الصٌاد
 للمالبس  
 المنطقة الصناعٌة  -طرٌق دمرو 

 المحلة الكبرى 
  9295291الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ هانى حمدى محمد
  99512253335-99555122995ت/ 

 عدد 
 عامل أوفر  999
 عامل سنجر  999
 عامل فحص    29

 الشروط: مإهل متوسط 
 عامل نظافة    29

 سنة  39:95السن  -الشروط:
 من الجنسٌن  -          
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 جنٌه  9999الراتب:  
 صحً  -تؤمٌن اجتماعً -المزاٌا: 

 توفٌر وسائل مواصالت داخل الغربٌة  - 
 

 شركة أقطان مصر 
 خلف جمعٌة الغزل  –الصناعٌة المنطقة 

  9515393الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ عٌد سعد محمد 

 عدد 
 معهد حاسبات  -أمٌن مخزن    3

 سنوات  3خبرة  -     
 من الجنسٌن  -عامل حٌاكة  99
 خبرة سنتٌن  -     
 سنوات  3خبرة  -عامل تدوٌر  92
 سنوات  2خبرة   -عامل مصبغة  92

 هل متوسط  الشروط: مإ
 عامل مخزن   39

 الراتب: حسب المقابلة 
 

 الشركة الصناعٌة
 للمالبس الجاهزة والوبرٌات  
 شارع النصر أول طرٌق المنصورة  95

 المحلة 
  9293912الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ وجدي عبد الحمٌد 
 5353532/929 - 99933313239ت/

 عدد 
 عامل صباغة   39
 عامل طباعة   39
 من الجنسٌن  -عامل حٌاكة   39

 ٌقرأ وٌكتب   -سنة  39:95الشروط: السن 
 جنٌه + حوافز + إضافً  529الراتب: 
 صحً  –تؤمٌن اجتماعً  -المزاٌا: 
 مزاٌا عٌنٌة    -وسائل مواصالت  -         

 مكافآت  –بالمناسبات             

 

 الوطنٌة لصناعة النسٌجات
 لكبرى المحلة ا -ش الجالء  59
  9025222الرقم التؤمٌنً/  

 المدٌر المسئول/ توكل محمد الفص 
   5355099ت/ 

 عدد 
 عامل حٌاكة  29
 عامل طباعة  52
 عامل مقصدار   92
 عامل تطرٌز   92
 عامل فحص   92

 من الجنسٌن  -الشروط:
 سنة  39:95السن:  -          
 إضافً  -جنٌه   159الراتب: 

 صحً  -اعً المزاٌا: تؤمٌن اجتم
 توفٌر وسائل مواصالت -        

 توفٌر  حضانة  -رعاٌة اجتماعٌة  -   
 

 السهٌلى 
 للنسٌج والصباغة 

 خلف جمعٌة الغزل  -المنطقة الصناعٌة 
  253313الرقم التؤمٌنً/

 المدٌر المسئول / عٌد سعد محمد خضر 

 عدد 
 مهندس مٌكانٌكا    3

 باور  -هندسة مٌكانٌكا  -     
 بكالورٌوس علوم –كٌمٌائى    5

 سنة  32:52السن       
 من الجنسٌن  -عامل فحص   39
 نساج   92

 الشروط: مإهل متوسط صناعً 
 سنة  32:95السن  -          
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 مصنع الشافعى
 للمالبس الجاهزة  

 المحلة الكبرى  -طرٌق المنصورة 
  291355الرقم التؤمٌنً/ 

 ف المدٌر المسئول/ محمد محمود ٌوس
 53550952ت/ 

 عدد 
 عامل صباغة    3

 من الجنسٌن  –عامل حٌاكة  95
 سنة  32:95السن: 

 الراتب: حسب المقابلة  
 

 مصنع العبور والدهان
 للنسٌج والوبرٌات  
  شارع رجب عٌسى 3

 أول طرٌق كفر الشٌخ 
  95993335الرقم التؤمٌنً/  

 المدٌر المسئول/ إبراهٌم فإاد الدهان  
  9295222920- 99519203229ت / 

 عدد 
 من الجنسٌن -فنً سنجر    2

 جنٌه 9599الراتب:      
 فنً أوفر    2
 مكوجى    5
 عامل أرضٌة    5
 عاملة  فحص    3

 الراتب: حسب المقابلة 
 صحً –المزاٌا: تؤمٌن اجتماعً 

 
 
 
 
 
 
 

 

 شركة نٌو مارٌنا
 للمالبس الجاهزة  

 شارع النمورى
 خلف المٌكنة الزراعٌة  
  9221523م التؤمٌنً/ الرق

 المدٌر المسئول/ اشرف محمود النورى 
  9295229553 – 99999930250ت/

 عدد 
 عامل خٌاطة  92
 عامل اوفر  92
 عامل اورلٌه    2

 عامل أرضٌة  92
 عامل قص    3

 من الجنسٌن  -الشروط:
 سنة   32:95السن:  -          
 جنٌه  9599الراتب: 

 

 مصنع بٌرد
 اهزة للمالبس الج 

 الزراعٌة  اإلدارةخلف  –طرٌق كفر الشٌخ 
  5919059 التؤمٌنً/الرقم 

 المدٌر المسئول / عادل عزت الشعراوى 

 عدد 
 عامل خٌاطة  92
  أوفرعاملة  99
 عاملة تشطٌب  92

 سنة  29:95السن  :الشروط
  هجنٌ 9599الراتب:

 
 
 

 ندالاورٌكس 
 للصناعات الغذائٌة 
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 ضان العاشر من رم -B 4 35قطعة 
  9003351 ً/مٌنؤالرقم الت

  99929299939 /ت
 ل/ وائل عبد المنعم عبد القادر ئوالمدٌر المس

 عدد 
 مإهل متوسط أو بدون  –عامل إنتاج    2

 جنٌه شامل  9599 :الراتب     
 متوسط  -متوسط فوق المإهل  –فنً    5

 جنٌه شامل   9299 :الراتب    
 % 2استٌفاء نسبة  –عامل إنتاج    2

  ةوجب -ٌوجد سكن للمغتربٌن  -المزاٌا:
 تامٌن صحً واجتماعً  -         

 

 لٌكترٌك لألجهزة المنزلٌة إشركة فرٌش  
 ) مجموعة الشركات (
 العاشر من رمضان 

  9511105/  ًمٌنؤالرقم الت
 المدٌر المسإل / سامٌة ذكى تادرس

   99553005559 -99559221012ت/ 

 عدد 
 مإهل متوسط صناعً  –عامل إنتاج  912

 جنٌه  9599 :الراتب        
   ةسن ة ال تقل عنخبر –        

 معهد فنً  -فنً تشغٌل معادن   99
 تشكٌل معادن  -صناعً       

 معهد فنً  -فنً هندسه كهربائٌة    2
 ةجهزاأل صٌانة وإصالح -صناعً      
 صٌانة مكابس - فنً هٌدرولٌك   9

  سنتٌنال تقل عن  خبرة     
 سنه 32:  52السن:      
 حسب الخبرة   :الراتب    
 مٌن صحً واجتماعً ؤت –:المزاٌا    

  صندوق التكافل الخاص  -           
 سكن  –وصندوق الزمالة              
 مكافآت متنوعة  –مواصالت  -          

 

 لٌوس إٌ
 للمالبس الجاهزة ) روجاد ( 

  935ة منطق B4 -العاشر من رمضان
 5551523الرقم التامٌنى / 

 المدٌر المسئول / نبٌل سمٌر 
 299931 - 99551033932ت/ 

 عدد 
 عامل مخازن    2

  ةسن 32 :59: السن     
 عاملة أوفر   3
 عامل مكوي   3
 عامل إنتاج   3

  (% 2 ) استٌفاء لنسبة الـ     
 مإهل متوسط  :الشروط
 جنٌه 9999 :الراتب

 

 لعاملة والهجرةمدٌرٌة القوى ا
 ببورسعٌد

 بنك اإلسكان ـ حً الضواحً
 3132210ـ ف/  3132351ت/ 

 

 الشركة الوطنٌة لالتصاالت
 بٌع وتوزٌع
 برج زمزم  -محمد علً والثالثٌنً 

 بورسعٌد -فوق ثابت سنتر ) حً شرق (
 المدٌر المسئول/ أحمد محمود

 3555231/933-99512953999ت/

 عدد
 عالً مإهل  -مسئول مبٌعات  59

 من الجنسٌن  -حدٌثً التخرج  -      
 خبرة سنتٌن -      
 سنة   39السن: ال ٌزٌد عن       

 اجتماعً –تؤمٌن صحً  -المزاٌا: 
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 حوافز -         
 جنٌه  9399الراتب: 

 

 مدٌرٌة القوى العاملة و الهجرة 
 بالبحٌرة
  ًالشاذلشارع عبد السالم 

 مجمع المصالح الحكومٌة
 3391203/922ت / 

 

 ردمنهو -منطقة قوى عاملة 
 9عمارة  - فرغلًمساكن  -أبو الرٌش 

 9991شقة  

 

 الرحمانٌة -مكتب تشغٌل 
 مساكن مجلس المدٌنة -مركز الرحمانٌة 
 5529552ت/ 

 

 شركة سن سوٌت
 للوازم التجمٌل 

 شبراخٌت  –طرٌق الرحمانٌة 
 قبل مركز شباب الرحمانٌة

 5332323الرقم التؤمٌنً/ 
 ٌر المسئول/ عبد المقصود محمد ٌوسفالمد

 عدد
 جنسٌنالمن  -عامل  92
 سنة 32:  59السن:  -     

 الراتب: حسب المقابلة
 

 

 مدٌرٌة القوى العاملة و الهجرة
 بالوادي الجدٌد 
 طرٌق الداخلة -شارع الدكتور احمد فخري

 ) الخارجة( 
   1059355/905ت/ 

 
 

 الخارجة –مكتب تشغٌل 
 الخارجةب -خلة اطرٌق الد

 شارع عبد المنعم رٌاض
 1059311/905ت/ 

 

 مصنع الٌمنً
 للتمور 

 الخارجة –المنطقة االستثمارٌة 
 المدٌر المسئول/ عصام الدٌن محمد

 99559053590ت/

 عدد
 من الجنسٌن -عامل تعبئة تغلٌف   19

 الراتب: حسب المقابلة
 

 مصنع بلح 
 الجمعٌة التعاونٌة الزراعٌة المركزٌة

 منتجات الزراعٌةلتصنٌع ال
 خلف الساحة  -شارع أحمد فخري 

 الخارجة 
 المدٌر المسئول/ محمد عوض نجم

 99993509211ت/
 055352ت/

 عدد
 عاملة تعبئة وتغلٌف  999
  ا  جنٌه 29: بالٌوم الراتب

 

 مصنع البري
 لتعبئة البلح والحاصالت الزراعٌة 

 الخارجة –المنطقة الصناعٌة  –الخارجة 
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/ إسماعٌل ٌوسف إسماعٌل المدٌر المسئول
 9999221351ت/

 عدد
 عاملة تعبئة وتغلٌف 12

 جنٌه 29بالٌوم : الراتب       
 مإهل عالً  -مهندس زراعً    9

 ا  جنٌه 39الراتب بالٌوم: 
 

 مصنع الطحان
 للتمور 

 الخارجة  –الوادي الجدٌد 
 المنطقة الصناعٌة

 5322920الرقم التؤمٌنً/ 
 شم المدٌر المسئول/مصطفى ها

 90591033055ت/ 

 عدد
 من الجنسٌن –عامل تعبئة وتغلٌف   19

 جنٌه + إضافً 22:  32الراتب بالٌوم : 
 

 مصنع عبد هللا للنجارة 
 ) نجارة باب وشباك وأثاث (

 الخارجة –المدٌنة الصناعٌة 
 المدٌر المسئول/ أحمد عبد هللا أحمد

 99999232592ت/ 

 عدد
 نجار باب وشباك   3
 اث نجار أث   9

 سنوات 2الشروط: خبرة 
 جنٌه  9999الراتب: 

 

 مصنع النسٌم 
 الخارجة –المدٌنة الصناعٌة 

 المدٌر المسئول/ محمد رشدي أحمد

 99553532153ت/
 عدد
 مندوب مبٌعات    5
 سائق درجة ثالثة   5
 أمٌن مخزن   5
 حارس   5

 جنٌه 9599الراتب: 
 عاملة تعبئة 999
 عامل تحمٌل   59

 جنٌه 29وم: الراتب بالٌ
 

 مصنع السعدانً
 لتعبئة وتغلٌف المواد الغذائٌة 

 الخارجة  –الوادي الجدٌد 
 المنطقة االستثمارٌة

 المدٌر المسئول/ محمد حسن عبد هللا
 99599995913ت/

 عدد
 عاملة تعبئة وتغلٌف 999

 جنٌه 29الراتب بالٌوم : 
 

 شركة رواد الوادي
 تعبئة الحاصالت الزراعٌة و للتنمٌة 
 شارع الدكتور أحمد فخري –لخارجة ا

 9523152الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ مصطفى أبو الحسن محمد

 1051399ت/

 عدد
 عاملة تعبئة بمصنع البلح  39
 جنٌه 29:  32الراتب بالٌوم:      
 عامل زراعً ) خدمة المزرعة (   3

 جنٌه 22:  29الراتب بالٌومٌة: 
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  فًالواقعة فرص العمل عادٌة بالمنشآت 
دائرة عمل مدٌرٌة القوى العاملة والهجرة 

 بالوادي الجدٌد

 عدد
 عامل تركٌب لورشة تركٌب الومٌتال  5

 الخارجة –لصاحبها/ محمد عبد الرحٌم      
 عامل تقطٌع زجاج لورشة زجاج   5

 الخارجة –لصاحبها / إٌمان عبد القادر     
 حداد لورشة لحام كهرباء  –لحام   3

 الخارجة  –صاحبها/ باتعة أحمد ل    
 لحام معادن لورشة لحام   3

 الخارجة –لصاحبها / عماد علً     
 حداد لورشة لحام كهرباء –لحام معادن   2

 الخارجة -لصاحبها/ صفاء عٌد      
 نجار باب وشباك لورشة نجارة   3

 الخارجة –لصاحبتها/ سعدٌة حسن     
 

 للحصول على البٌانات التفصٌلٌة
 وعناوٌن هذه المنشآت

ٌرجع فً ذلك لمدٌرٌة القوى العاملة  
 الجدٌد الواديوالهجرة بمحافظة 

 
 
 

http://www.manpower.gov.eg/

